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DRIVNING 495 UL 660 WQM
Antal axlar 1 2 
Däckstorlek 185 R 14 C 165 R 13 C 

MÅTT / VIKTER 495 UL 660 WQM
Längd mm 7.202 8.325 
Karosslängd mm 6.012 7.156 
Totalbredd / invändig bredd mm 2.300 / 2.172 2.500 / 2.367 
Totalhöjd / inre takhöjd 1 mm 2.635 / 1.950 2.637 / 1.950
Max totalvikt 2 kg 1.500 2.000 
Tjänstevikt 3 kg 1.297 1.710 
Lastvikt 4 kg 203 290 
Tekniskt möjlig ökning av lastkapaciteten till totalvikt kg 1.800 2.200 
Lastkapacitet efter maximal ökning av totalvikt kg 478 490 
Tekniskt möjlig minskning av lastkapaciteten till totalvikt kg 1.450 1.900 
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg) mm 37 / 31 / 31 39 / 31 / 31 
A-mått 5 mm 9.860 10.920 

SOVPLATSER 495 UL 660 WQM
Antal sovplatser (vuxna / barn) 4 4 
Bäddmått, enkelsängar (längd x bredd) mm 2 x 1.930 x 820 - 
Bäddmått, queensbädd (längd x bredd) mm - 1.990 x 1.395 
Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd) mm 2.040 x 1.500 / 

1.000 2.000 x 1.200 

PLACERING 495 UL 660 WQM
12V - paket Front, vänster Front, vänster 
Takmonterad luftkonditionering Mitt Front 
TV-fäste Sittgrupp Skänk 
Placering färskvattentank, tillval cityvatten Bak, höger Front, höger 
Utvändigt gasoluttag Front, höger Front, höger 
230- och TV/SAT uttag i förtält Front, höger Front, höger 
Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 000 x 300 mm, låsbar Front, höger Bak, höger 
Lucka till förvaringsutrymme, THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar (tillval) Front, vänster - 

TEKNISK UTRUSTNING 495 UL 660 WQM
Antal eluttag 230 V (enkel / dubbel) 4 / 2 5 / 1 

CHASSI / SÄKERHET
  Stabilisatorkoppling KNOTT 
  Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering  
KNOTT ANS 

•  Bagageutrymme 
  Rymligt hörnunderskåp 

•  Låssystem med samma nyckel till allt 
• 3:e bromslykta integrerad 
• Dimbakljus 
•  Hjulstötdämpare 
• Däckreparationssats 

  Förstärkta stödben 
• Tempo 100 godkänd 

FÄLGAR
  Lättmetallfälgar, svarta, polerade

FÖNSTER
•  Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning 

  Kombikassetter med mörkläggning och insektsnät,  
för samtliga fönster (förutom badrum) 

KONSTRUKTION
  Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med 
mörkläggningsgardin och insektsskyddsplissé, vardagsrum 

  Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med 
mörkläggningsgardin och insektsskyddsplissé, sovrum 

  Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med 
mörkläggningsgardin och insektsskyddsplissé, badrum 

  Ingångsdörr, extra bred med trippel låsning, fönster, 
avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, 
utförande beroende på modell 

  Ingångshandtag 
• Insteg 
•  Integrerad förtältslist 

KONSTRUKTION
•  Isolerade hjulhus 
•  Skärmkant med list för hjulhusskydd 

  LED-förtältlampa 
•  Gasolkoffert 
•  Ventilerade sittgrupper, förvaringsskåp och sängar 

BODEL
•  Pelarbord med praktisk enhandsmanövrering 

  Garderob med innerbelysning 
  Överskåp med stort förvaringsutrymme och luckor  
med softstängning 

• Förvaringsfack under sittgrupp 

INREDNING
• Solid svart / valnöt 

KLÄDSEL
• Pico 

KÖK
  Designspis ”Gas-on-Glass” med 3 lågor och elektrisk 
tändning

• Diskho av rostfritt stål och designblandare till diskho 
  Kryddhyllor 
  Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag, 
softstängning och trycklås 

• Besticklåda 

BADRUM
• Vridbar toalett från THETFORD 

VATTEN / GASOL / EL
• Gråvattentank 23,5 liter, rullbar 
• Dränkbar pump 

VATTEN / GASOL / EL
•  Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) 

och slang 
• Gasfördelare i köket 

  Separat ljusströmbrytare för barn 
•  Elektroniskt reglerad 12 V / 350 VA-strömförsörjning 
• Jordfelsbrytare 
•  230 V- och TV/SAT -uttag i förtält 
•  Antennuttag med koaxialkablage i bodelen 
•  13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER 
• Brandvarnare 6

• Dubbel USB-laddningsport 

SMART HOME
  HOBBY CONNECT, styrning för intern teknik via  
Hobby-manöverpanel och Bluetooth med app 

LED-BELYSNING
  Interiör stämningsbelysning, utförande beroende på modell 

• Svanhalslampor i sovdelen 

VÄRMESYSTEM / 
LUFTKONDITIONERING
•  Värmesystem TRUMA Combi 6 inkl. 10 liters 

varmvattenberedare och frostskyddsventil 

● Standardutrustning  – Ej tekniskt möjligt

TEKNISKA DATA
MAXIA 2022

Fotnot hittas på baksidan.

HOBBY 
KOMPLETTPAKET

  Höjdpunkter ur HOBBY-KOMPLETTPAKETET



MAXIA

CHASSI / SÄKERHET 495 UL 660 WQM
Indikering av vertikal belastning på stödhjul ● o 

FÖNSTER 495 UL 660 WQM
Framruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät ● - 
Panoramaframruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät - ● 
Panorama-takfönster ”Hobby TOP”, öppningsbart, med dubbelt glas och toning - ● 

KONSTRUKTION 495 UL 660 WQM
Lucka till förvaringsutrymme, THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar - ● 
Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 000 x 300 mm, låsbar ● - 

BODEL 495 UL 660 WQM
Instegsgarderob med värme vid entrén - ● 
 Tv-möbel med belyst vitrin - ● 
Rumsavdelare för kök i industriell stil - ● 

KÖK 495 UL 660 WQM
Kylskåp DOMETIC, 133 liters, 10-serien, inkl. 12 liters frysfack, med dubbelhängd dörr, absorptionsteknik ● - 
Kylskåp DOMETIC, 157 liters, 10-serien, inkl. 18 liters frysfack, med dubbelhängd dörr, kompressorteknik - ● 
Rymligt hörnunderskåp - ● 
 Köksvägg med integrerad mörkläggnings- och insektsrullgardin, köksbelysning, eluttag samt USB-uttag ● - 

SOVRUM 495 UL 660 WQM
Enkelsängar ● - 
Queensbädd - ● 
Uppfällningsmekanism för ribbotten med gastryckfjäder för franska bäddar och queensbäddar - ● 
Uppfällningsmekanism för ribbotten för enkelbäddar, mekanisk ● - 
7-zons kallskumsmadrass för dubbelsäng - ● 
7-zons kallskumsmadrass med springwoodram, för enkelsängar ● - 

BADRUM 495 UL 660 WQM
Badrum bak med separat duschkabin, utförande beroende på modell - ● 
Kompaktbadrum med handfat och toalett, utförande beroende på modell ● - 
Fönster, mjölkvitt glas, öppningsbart - ● 

VATTEN / GASOL / EL 495 UL 660 WQM
Färskvattentank, 25 liter ● - 
Färskvattentank, 47 liter o ● 
 Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator ● - 

LED-BELYSNING 495 UL 660 WQM
Hörnhylla med belysning i sittgruppen, utförande beroende på modell ● - 
Lässpotlights med växlande färger, dimbara i tre nivåer, i sittgruppen ● - 
Svanhalslampor i sittgruppen - ● 

● Standardutrustning          ○ Tillval          – Ej tekniskt möjligt  Höjdpunkter ur HOBBY-KOMPLETTPAKETET

HOBBY 
KOMPLETTPAKET

KONFIGURATOR MODELLGUIDE VIRTUELL RUNDTUR

Bygg ditt drömfordon! Med konfiguratorn 
anpassar du din Hobby helt utifrån 
din egen personliga smak och dina 
individuella behov. Enkelt och intuitivt – 
på dator, surfplatta eller smartphone.

Vilken Hobby-typ är du? Med 
modellguiden filtrerar du Hobbys 
fordon efter antal sovplatser, 
totallängd och totalbredd. Det gör  
det enklare att välja rätt modell.

Med vår 360°-rundtur kan du 
bekvämt upptäcka din Hobby 
hemifrån. Klicka bara på symbolen 
för 360°-visning i modellguiden.

360.hobby-caravan.de/sv 360.hobby-caravan.de/sv 360.hobby-caravan.de/sv
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MAXIA

CHASSI / SÄKERHET 495 UL 660 WQM
Reservhjul med hållare, ersätter däckreparationssats, underliggande montering 26,00 4.360 o - 
Indikering av vertikal belastning på stödhjul 0,60 1.900 ● o 
Antisladdsystem KNOTT ETS Plus 5,70 9.420 o o 
Lås för stabilisatordrag KNOTT  "KS25" 0,30 1.990 o o 

UPP- / NERVÄGNING 495 UL 660 WQM
Nervägning av totalvikt, utan teknisk förändring 0,00 0 1.450 1.900 
Uppvägning av totalvikt, utan teknisk förändring 0,00 0 1.600 - 
Ökning av lastkapaciteten med tekniska ändringar för enkelaxel 25,00 4.830 1.750 / 1.800 - 
Ökning av lastkapaciteten med tekniska ändringar för boggieaxel 8,00 6.140 - 2.200 

KONSTRUKTION 495 UL 660 WQM
Bakljus med dynamisk blinkers 1,00 2.800 o o 
Takmarkis THULE OMNISTOR 6300, bredd 350 cm, djup 250 cm 29,00 13.500 o - 
Takmarkis THULE OMNISTOR 6300, bredd 450 cm, djup 250 cm 35,00 19.080 - o 
Cykelställ THULE monterat fram för två cyklar, maxlast 60 kg 10,00 3.530 o o 
Cykelställ THULE monterat bak för två cyklar, maxlast 40 kg 7,50 3.690 o o 
Lucka till förvaringsutrymme, THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar (tillval) 0,50 2.950 o - 

SOVRUM 495 UL 660 WQM
Bäddbreddning för enkelbäddar inkl. dyna 5,00 4.210 o - 

BADRUM 495 UL 660 WQM
Rullgardin / insektsskyddsplissé badrumsfönster 1,50 1.290 - o 

VATTEN / GASOL / EL 495 UL 660 WQM
Gråvattentank, 50 liter, isolerad och uppvärmd TBA TBA - o 
Färskvattentank, 47 liter 25,00 1.870 o ● 
Gastrycksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och gasfilter 2,20 4.400 o o 
Smart-Trailer-System (fordonsnivellering och indikering av gasnivå via appen E-Trailer) 0,80 2.660 o o 
Adapter 7-/13-polig för bilanslutningskabel 0,30 430 o o 
Cityvatten anslutning 0,50 2.290 o o 
Utvändigt gasoluttag 1,50 2.700 o o 
Separat huvudströmbrytare för vattenpump 0,40 590 o o 
12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri, batterisensor och batterilåda 29,00 7.860 o o 
Förberedelse för 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batterisensor och batterilåda 2,80 4.330 o o 
Brandvarnare 0,50 1.160 o o 

SMART HOME 495 UL 660 WQM
HOBBY CONNECT+, fjärrstyrning för intern teknik via mobilnätet med app 7 0,60 7.990 o o 

VÄRMESYSTEM / LUFTKONDITIONERING 495 UL 660 WQM
Värmesystem TRUMA Combi 6 E, ersätter Combi 6 1,10 7.320 o o 
Golvvärme till typ 540 4,00 6.760 o - 
Golvvärme från typ 545 6,00 8.290 - o 
ALDE COMPACT 3020 HE, vattenburen uppvärmning, inkl CI-BUS 8 41,50 28.900 - o 
Vattenburen golvvärme för ALDE 8 35,00 14.570 - o 
Takmonterad luftkonditionering DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, med värmefunktion, utan belysning, 2,2 kW 32,00 23.930 o o 
Förberedelse för takmonterad luftkonditionering 1,50 830 o o 

MULTIMEDIA 495 UL 660 WQM
Ledat TV-fäste inkl. nödvändiga anslutningar, utan videokabel (Cinch) 9 2,00 2.850 o o 
GEBO Antennmast med Koaxialkabel, inkl. antenn 0,90 3.950 o o 

TILLVAL

Fotnot hittas på baksidan.



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH 
Harald-Striewski-Straße 15 
24787 Fockbek/Rendsburg 
www.hobby-caravaning.de 
www.facebook.com/hobby.de

TYSKLAND

SE 

DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

ALLTID NÄRA DIG
Med cirka 500 återförsäljare och servicepartners är vi alltid redo att ge dig personlig 
service. Även på semestern – tack vare ett av de största återförsäljarnätverken i Europa.

ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR
Prislista Husvagnar Maxia Modellår 2022,  
Version augusti 2021

I och med publiceringen av denna prislista upphör alla tidigare prislistor att gälla.  
Priserna är rekommenderade cirkapriser från fabriken i Fockbek inklusive lagstadgad 
moms. Vid på- och inbyggnad av tillbehör och extrautrustning ökar tomvikten, vikten i 
körklart läge och eventuellt fordonets höjd. I fråga om viktuppgifterna är det möjligt med 
avvikelser på upp till fem procent på grund av bearbetningen av naturmaterial. Innehållet 
gällde vid tidpunkten för tryckningen. Med förbehåll för ändringar av konstruktionen och 
utrustningen samt misstag. 

Inga måttangivelser är bindande då avvikelser kan förekomma till följd av tillval, 
konstruktionsändring eller ev. användande av andra material i produktionen. Prisuppgifter 
avseende tillval gäller endast för nybeställda och serietillverkade fordon. Avbildade fordon i 
denna broschyr kan vara extrautrustade med tillval, dekorationer och annat som inte är en 
del av standardutrustningen. Reservation för färgavvikelser, tryckfel, prisjusteringar samt 
eventuella tekniska ändringar under säsongen.

Eftermontering av vissa tillval är i en del fall ej möjligt, alternativt så innebär det en 
extrakostnad.

1 Fordonshöjden kan variera beroende på modell, utrustningsstatus, axel, däck, 
specialutrustning och last och kan vara upp till 120 mm högre.

2 Max totalvikt får enligt lag inte överskridas.

3 Vikten i körklart läge kan avvika +/- 5 % från det nominella värdet i direktiv  
2007/46/EG, bilaga I stycke 2.6 bokstav b eller i bilaga III del I stycke A eller B eller i 
COC eller i del II i registreringsbeviset. I den körklara vikten ingår nettovikten hos en 
standardhusvagn plus grundutrustning. I grundutrustningen ingår en helt fylld 11 kg 
gasflaska av aluminium, en 100 % fylld färskvattentank samt varmvattenberedare och 
ev. vattentank för toalettspolning. Grundutrustningen väger för modellerna 495 UL:  
52 kg; 660 WQM: 74 kg.

4 Lastkapaciteten motsvarar differensen mellan den tekniskt tillåtna totalvikten och 
vikten i körklart skick. Lastkapaciteten minskar genom montering av extrautrustning 
och tillbehör och när lastkapaciteten beräknas måste hänsyn tas till personlig 
utrustning. Dessutom är lastkapaciteten inte bara beroende av vikten i körklart skick, 
den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehöret och den tekniskt tillåtna totalvikten 
utan även av respektive axellast. Förutsättningen för att den fordonstekniskt möjliga 
lastkapaciteten ska kunna utnyttjas är en passande, axellastberoende lastfördelning.

5 I vissa fall räcker inte enbart informationen om omkretsens storlek för att man ska 
kunna välja passande förtält. Den angivna omkretsen gäller endast för förtält som 
dras in helt och hållet i husvagnens kederlist. Omkretsen kan variera beroende på 
specialutrustning, däckstorlek, axel och last. För att fastställa en exakt omkrets som 
passar förtältskonstruktionen, rekommenderar vi att du mäter just din husvagn.

6 Batteridriven.

7 Medför ytterligare kostnader, mer information om HobbyConnect+ hittar du i 
produktbeskrivningen. Tillgång landsspecifik.

8 Lucka till förvaringsutrymmen ej tekniskt möjlig i kombination med denna 
specialutrustning.

9 Fästet/det utdragbara fästet för TV är monterat så att det ger utrymme för TV-apparater  
med bildskärmsdiagonaler på upp till 22" (max. yttermått 535 x 351 x 50 mm) på  
495 UL. På 660 WQM är det 32".

FOTNOTER

MADE IN GERMANY


